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Omsorgsnämnden  2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________ 

 Utdragsbestyrkande 

 
Plats och tid Kommunhuset ,  Paragrafen, 09:00 – 15.00 

 

Beslutande Patrik Persson (C)       ordförande 

 Gunilla Lundgren (S)       vice ordförande 

 Christer Bergfors (M)  

 Janne Ruonala (L) 

 Britt-Inger Ärlebrandt (KD) 

 Lennart Cohen (S) 

 Mats Eliasson (V) 

 

Övriga                         Johanna Figueroa Mattsson    sekreterare                   §§ 90 - 109 

                                    Kerstin Olla-Grahn                 socialchef 

                                    Rebecca Georgsson                 ifo chef                        §§ 98, 100 

                                    Jessica Boström        ekonom                          § 91 

                                    Ann-Charlott Reisek                MAS                             § 99 

                                    Katarina Sjöström-Lönnback   biståndshandläggare    §§ 103 - 104 

                                    Martina Andersson                   biståndshandläggare    §§ 103, 105 

                                    Mari Salomonsson          handläggare                   § 106 

   

 

Utses att justera 

 

Gunilla Lundgren 

Justeringens 

plats och tid Socialkontoret 2018-12-19 

    

Underskrifter Sekreterare  §§ 90 - 109  

  Johanna F Mattsson   

 Ordförande  

  Patrik Persson 

 Justerande  

  Gunilla Lundgren 

 
Bevis om anslag 

Justeringen av Omsorgsnämndens protokoll har tillkännagivits genom anslag på kommunens 

anslagstavla. 

 
Sammanträdesdatum 2018-12-12   

   

Datum för anslags uppsättande 2018-12-19 Datum för anslags nedtagande 2019-01-07 

   

Förvaringsplats för protokollet Kommunkontoret 

   

Underskrift   

 Johanna F Mattsson  
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 
 

ON § 90  ON/2018:21-700 

   

Genomgång av föregående protokoll 
 

Ordförande Patrik Persson har genomgång av föregående protokoll 

från 2018-10-19. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av genomgången och lägger protokol-

let till handlingarn. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 91  ON/2018:22 – 706 

 

Budget redovisning januari-november 2018 

 

Underskottet för Omsorgsnämnden ser ut att förbättras mot för 

förra redovisningen i september, ca -7 378 mot nu ca -7 210. 

 En av anledningarna är IFO-personal och det ökade statsbidrag för 

ökad bemanning som blev högre än vad som budgeterats. Verk-

samhet 59018, Socialkontor, bidrar också till det förbättrade under-

skottet på grund av en pensionsavgång i september men budget 

finns för hela året. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna redovisningen och överlämna den till kommun-

styrelsen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 92  ON/2018:94 – 706 

 

Budget och verksamhetsplan 2019 

 

Förslag till budget och verksamhetsplan för 2019 presenteras. 

Budgeten för 2019 blir 158 169 000 kronor i jämförelse med 2018 

då den var 155 699 000 kronor. 

 

Förändringar i budget 2019 jämfört med 2018 

 Löneökningar beräknas uppgå till 2,5% 

 Anpassad verksamhet inom särskilda omsorgen på grund  

         av tomma boendeplatser. 

 Minska antal särskilda boendeplatser på Tranan 

  Statsbidrag för ökad bemanning 2015-2018 utgår troligen 

2019. Statsbidraget har använts på Sibyllagården, Vikbacka 

samt inom paramedicin. Dessa verksamheter har fått en  

minskad budget 2019 som en konsekvens av uteblivet beslut. 

 Minskad budget på Blåsippan på grund av att budgeten tid- 

igare varit för hög. 

 Ingen budget för eventuell LVM 2019. 

 Budget för försörjningsstöd sänks något. Tanken är att aktiva 

arbetsmarknadsåtgärder ska användas i större utsträckning 

som alternativ till passivt bistånd.  

   

I den strategiska planen förväntas omsorgsnämnden särskilt  

prioritera: 

 Anpassning av boendeformer för äldre och dementa 

 Höja statusen av arbete inom äldreomsorgen genom långsiktig 

hållbar kompetensförsörjning 

 Samverka mellan kommun och landsting samt andra aktörer 

när det gäller verksamhet för verksamhet bland barn, ungdo-

mar, vuxna och äldre 

 Minska timanställningar 

 Minska sjukskrivningar 

 På sikt minska antal delade turer. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

 att fastställa budget och verksamhetsplan för 2019 

 ----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 93   
 

Information av socialchef 

 

Socialchef informerar att arvode för ordförande i omsorgsnämnden 

höjs från 40% till 50% från och med 2019-01-01. 

 

Att Lars-Erik Klasson, kommer att börja jobba 100% som öppen-

vårds behandlare. 

 

Kommunen jobbar i ett nytt projekt, ägt av Region Västerbotten 

SIKT- Samverkan för Integration, Kompetensförsörjning och Till-

växt syftar till att bidra till arbetskrafts- och kompetensförsörjning 

utifrån målgruppen nyanlända och utrikesfödda. Projektets mål är 

att fler inom målgruppen nyanlända och utrikesfödda ska nå egen 

sysselsättning. 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 94   
 

Sammanträdesplan för omsorgsnämnden 2019 
 

Den sittande omsorgsnämnden föreslår de första datumet för  

omsorgsnämnden och arbetsutskottet. 

 

Omsorgsnämnden 

 

Onsdag 13 februari 

 

 

Omsorgsnämndens arbetsutskott 

 

Onsdag 23 januari 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar  

 

att godkänna datum för omsorgsnämnden och omsorgsnämndens 

arbetsutskott. 

 

att kommande omsorgsnämnd själva beslutar om sammanträdes-

plan för resterande år 2019. 

---- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 95  ON/2018:89 – 706 

 

Taxor och avgifter 2019 

 

Omsorgsnämnden har beslutat att gällande taxor och avgifter inom 

nämndens samtliga verksamhetsområden ska ses över. Denna över-

syn kommer dock inte att bli klar innan årsskiftet varför nu gällande 

taxor och avgifter föreslås ligga kvar på 2018 års nivå till och med 

2019-03-31. 

 

Eventuellt nya taxor träder då i kraft 2019-04-01. 

 

 

 

Omsorgsnämnden  beslutar 

 

att nuvarande belopp för taxor och avgifter ska gälla till och med 

2019-03-31. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 96  ON/2018:93 – 710 

 

Förslag till kriterier för uthyrning av Trygghetsbostäder 

 

Kommunfullmäktige kommer i februari 2019 att behandla frågan 

om investeringsanslag för byggande av Trygghetsbostäder. Som ett 

led i beredningen av detta ärende föreslår Omsorgsnämnden föl-

jande kriterier för uthyrning av Trygghetsbostäderna: 

 

 Vara 70 år fyllda (om ansökan avser makar ska minst en av dem ha 

fyllt 70 år vid ansökningstillfället). 

 Vara folkbokförd i Storumans kommun sedan minst ett år tillbaka 

vid ansökningstillfället. 

 Vara anmäld som bostadssökande i Fastighetsbolaget Um- 

luspens AB vanliga bostadskö. 

 Ha ett påvisbart behov av trygghet i boendet på ett sätt som inte kan 

tillgodoses med nuvarande boendesituation och utifrån detta göra 

en ansökan om förtur till Trygghetsbostad. 

 

Trygghetsbostäderna förvaltas och hyrs ut av Fastighetsbolaget 

Umluspen AB. Förtursansökan handläggs av biståndshandläggare 

inom Omsorgsförvaltningen. De som beviljats förtur till Trygghets-

bostad tilldelas lägenheter i turordning. Om det finns fler beviljade 

förturer än lediga lägenheter blir det en särskild förturskö till 

Trygghetsbostäderna. I denna kö gäller enbart ködatum (det datum 

då förtursansökan beviljades). 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att lämna dessa förslag till kriterier till administrativ chef som un-

derlag för ärendets fortsatta beredning inför Kommunfullmäktiges 

sammanträde i februari. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 97  ON/2018:97 - 732 

 

Grundförutsättningar för krav och villkor i LOV 
 

Då verksamheten från och med 2019-01-01 kräver tillstånd från In-

spektionen för vård och Omsorg – IVO, ska leverantören ha ansökt 

om och beviljats tillstånd för verksamheten. 

Leverantören ska även anmäla eventuella förändringar i verksamheten 

till IVO. Att söka tillstånd för verksamheten och meddela förändringar 

till IVO är förenat med en kostnad för leverantören som denne själv 

måste stå för. 

För att ett godkännande ska kunna ges krävs att den sökande har ett 

erforderligt tillstånd från Inspektionen för vård och omsorg –IVO. 

 

En uppdatering är gjord av förfrågningsunderlaget för LOV samt bila-

gan gällande priser. Dessa båda dokument  gäller från och med 2019-

01-01. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av informationen och beslutar 

 

att förfrågningsunderlaget LOV ska gälla fr om 2019-01-01 

 

att prisbilaga ska gälla fr om 2019-01-01 och tillsvidare. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 98  ON/2018:14 – 750 

 

Stimulansmedel för insatser inom psykisk hälsa området 2018, 

PRIO, redovisning andra halvåret. 

 

Sveriges kommuner och landsting har tecknat överenskommelse 

med staten gällande psykisk hälsa och beslutat om stimulansmedel 

till uppdraget. Överenskommelsen för 2018 bygger på tidigare års 

överenskommelser och är en fortsättning på det långsiktiga arbete 

som görs för att arbeta med psykisk hälsa ute i landets kommuner.  

Storumans kommun har tilldelats drygt 200 000 kr i stimulansme-

del inom ramen för satsningen. Under första halvåret 2018 använ-

des medlen enligt följande: 

 

Personalkostnad, utökat boendestöd: 39 272 kr 

Aktiviteter i daglig verksamhet, Vändpunkten: 2 217 kr. 

 

Under andra halvåret 2018 har medlen använts enligt följande: 

Personalkostnad, utökat boendestöd: 43 300 kr 

Aktiviteter i daglig verksamhet, Vändpunkten: 8 400 kr 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att omsorgsnämnden godkänner redovisningen av PRIO-medlen 

för andra halvåret 2018. 

----- 

 

 

 

 



STORUMANS KOMMUN PROTOKOLL 11 (22)  

   

Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 99  ON/2018:61 – 701 

 

Redovisning av stimulansmedel till välfärdsteknik 

 

I april gjordes en kartläggning av hur långt omsorgsförvaltningen 

kommit i sin digitaliseringsresa. Vad vi har, hur behovet ser ut, 

både ur verksamhetsperspektiv men även behov utifrån ett brukar-

perspektiv. 

  

 Det ska finnas trådlös uppkoppling (wifi) i allmänna utrymmen på 

samtliga äldre- och LSS boenden. 

Aktuellt läge: IT har under hösten kartlagt var accesspunkterna be-

hövs för bra wifi. Blåsippan och LSS-boenden prioriteras eftersom 

övriga har wifi vid allrummen/matsal. Samtliga särskilda  boenden 

kommer därför inte få utökat wifi 2018. På sikt är utökat wifi en 

nödvändighet för fortsatt arbete med välfärdsteknik, men vi hinner 

inte under 2018. 

 ”Läkemedelsautomat” för att stärka självständighet och för säker 

läkemedelshantering där vi övertagit läkemedelsansvaret men där 

brukaren kan klara sig själv, när maskinen vid rätt tid matar fram 

dospåsen.  

Aktuellt läge: 5 st. maskiner är beställda och levererade. Utbild-

ning kommer att genomföras med hemtjänstpersonal och sjukskö-

terskor i hemsjukvården v.50. Maskinerna planeras att utplaceras 

vid utbildningstillfället.  

 Trygghetsskapande kamera (tillsyn) 

Aktuellt läge: I dagsläget planeras för 5st som beställs i början på 

december. 

 Planerat inköp av projektor (Tovertafel) för delaktighet och me-

ningsfull vardag på demensboende. Rörliga mönster projekteras på 

ett vanligt bord och ändrar form och läge när man rör dem. 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av och godkänner redovisningen. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 100  ON/2018:90 – 754 

 

Fördelning av riksnormen för försörjningsstöd 2019 

 

Enligt 4 kap 3 § andra stycket i Socialtjänstlagen (2011:453) ska  

Regeringen varje år besluta om riksnormen. Socialdepartementet 

bereder ärendet och beslutet innebär en ändring i Socialtjänstför-

ordningen (2001:937). I beslutet och förordningen ingår endast to-

talsummorna för varje personkategori och hushållsstorlek. De nya 

summorna i riksnormen framgår i Socialtjänstförordningen. Från 

och med år 2012 beslutar varje kommun själva vilken fördelning 

man vill ha på de olika behovsposterna inom ramen för totalsum-

man.  

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att godkänna fördelning av riksnormen för 2019 som ska gälla i 

Storumans kommun.  

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 101  ON/2018:83 – 734 

 

Medborgarförslag  (KS/2018:1013) 
 

Det har inkommit ett medborgarförslag (KS/2018:1013)till kom-

munstyrelsen för beredning som i sin tur lämnar det till omsorgs-

nämnden för yttrande. 

 

Madeleine Sundin har inkommit med ett medborgarförslag där hon 

föreslår följande: 

  

Bygg nytt eller omvandla någon annan fastighet till Trygghetsbo-

ende och återiför de platser som tömts på Tranan. 

 

I medborgarförslaget ifrågasätter Sundin också om omsorgsnämn-

den haft tillräcklig grund för att avveckla platserna på Tranan. 

 

 

Svar på medborgarförslaget 

 

Omsorgsnämnden har beslutat att avveckla de särskilda boende-

platserna på D-husets bottenplan på Tranan. Bakgrunden till detta 

är att nämnden för 2017 haft tomma lägenheter utspridda över 

samtliga boenden samtidigt som nettokostnadsavvikelsen för 

nämndens verksamhet visade på 11 Mkr i för höga kostnader. Den 

höga nettokostnadsavvikelsen gäller kostnader för särskilt boende 

medan kostnaden för hemtjänst är låg.  

 

Nettokostnadsavvikelsen är kommunens kostnad i förhållande till 

vad som förväntas utifrån kommunens struktur. Nettokostnadsav-

vikelsen tar inte hänsyn till skillnader i ambitionsnivå mellan olika 

kommuner. Det innebär att en kommun som vill lägga extra resur-

ser på äldreomsorgen därmed också får en högre nettokostnadsav-

vikelse. I Storumans kommun finns inget beslut om en förhöjd 

ambitionsnivå när det gäller äldreomsorg utan verksamheten måste 

anpassas till givna ekonomiska ramar. Av kommunens strategiska 

plan för 2016-2019 framgår att vid konflikt mellan mål och medel 

så är det den ekonomiska ramen som styr med företräde för den 

lagbundna verksamheten. 

 

I underlaget för beslut om att avveckla boendeplatser på Tranan 

har nämnden tagit hänsyn till befolkningsutvecklingen och den år-

liga befolkningsframskrivning som görs.  
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 101 forts. 

 

Den visar att det förväntade antalet individer som kommer att bo i 

särskilt boende inte ökar. 

 

Omsorgsnämnden bedömer att tillskapande av Trygghetsboende 

på bottenplanet på D-huset på Tranan är ett bra sätt att skapa ytter-

ligare en form av ordinärt boende i Storuman. Omsorgsnämnden 

ser ingen anledning att utreda annan placering av Trygghetsbostä-

derna. Omsorgsnämnden har med nuvarande ekonomiska ramar 

ingen möjlighet att åter tillskapa särskilda boendeplatser i händelse 

av att kommunen väljer att inte bygga Trygghetsbostäder enligt 

förslag. 

 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att föreslå kommunstyrelsen att medborgarförslaget därmed är be-

svarat. 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 102  ON/2018:96 – 700 

 

Attesträtt för ordinarie och ersättare inom Omsorgens verk-

samheter 2019 

 

Då organisationsförändringar för enhetschefer inom vård och om-

sorg sker som föranleder nytt beslut om attesträtt för ordinarie och 

ersättare skall ett nytt godkännande beslutas av omsorgsnämnden. 

 

Inga organisationsförändringar har skett inför 2019-01-01. 

 

Omsorgsnämnden beslutar 

 

att fastställa den befintliga attesträtten att gälla fr om 2019-01-01. 

                               ----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

 

ON § 103 

   

Riktlinjer för biståndshandläggning 
 

Biståndshandläggarna presenterar förslag till förändringar i riktlin-

jer för biståndsbedömning. Presentationen är en del i beredningen 

av ärendet som återkommer till omsorgsnämnden för beslut under 

första halvåret 2019. 

Förenklad biståndshandläggning 

 

Anhörigstöd 

 

Fönsterputsning 

 

Aktivering/social samvaro 

 

Tacka nej till erbjudet boende 

 

Parboende/medboende 

 

Tidsbegränsad hemtjänst beslut 

 

 

Omsorgsnämnden har tagit del av presentationen. 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 104 

   

Sekretessärende 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 105 

   

Sekretessärende 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  
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Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 106 

   

Sekretessärende 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 107 

   

Sekretessärende 

----- 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  

Justering (sign)  Expediering  

 

 

ON § 108   
 

Meddelande 

 

Dom  2018-11-05 från Lycksele Tingsrätt om brott – stöld, 8 kap 1 

§ brottsbalken, häleri, 9 kap 6 § 1 p brottsbalken. Mål nr B 550-18 

 

Dom  2018-11-05 från Lycksele Tingsrätt om brott – stöld, 8 kap 1 

§ brottsbalken, häleri, 9 kap 6 § 1 p brottsbalken. Mål nr B 550-18. 

Domen vann laga kraft 2018-11-26. 

 

ON/2018:74 

Räddningstjänstens tillsynsprotokoll fört vid tillsyn enligt LSO 2:2 

2018-08-22. 

 

ON/2018:84 

Räddningstjänstens tillsynsprotokoll fört vid tillsyns enligt LSO 2.2 

2018-10-09. 

 

Information från socialstyrelsen om införande av ICD-11. 

 

ON/2018:77 

Brev  2018-10-09,om avslut gällande rapport om  olycka/tillbud 

med medicintekniskproduk. 

 

Information från skatteverket om vägledning för hantering av skyd-

dade personuppgifter i svensk förvaltning. 

 

Från Sveriges Kommuner och Landsting, cirkulär 18:47 angående 

Budgetpropositionen för 2019 och höständringsbudget för år 2018. 

 

Från Länsstyrelsen Stockholm angående lagändringar som träder i 

kraft den 1 januari 2019 om nationella minoriteter och minoritets-

språk. 

 

 

           Omsorgsnämnden har tagit del av meddelanden. 
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Omsorgsnämnden 2018-12-12  

 

____________________________________________________________________________________________________  
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ON § 109 

   

Delgivning av delegeringsbeslut oktober-november 2018 

 

Ann-Christine Johansson, socialsekreterare 

 

Annica Sjölander, socialsekreterare 

 

Elisabeth Olofsson, socialsekreterare 

 

Emelie Wilderth Hägglund, socialsekreterare 

 

Erik Wennstig Vinka, socialsekreterare 

 

Paulin Norberg, socialsekreterare 

 

Rebecca Georgsson, IFO-chef 

 

Sara Pettersson, socialsekreterare 

 

Therése Mörtzell, socialsekreterare 

 

Ida Olofsson, handläggare hemtjänst/LSS-handläggare 

 

Martina Andersson, handläggare hemtjänst/LSS-handläggare 

 

Sofia Lindberg, enhetschef 

 

Monica Ek, handläggare hemtjänst Tärnaby/Storuman 

 

Katarina Sjöström-Lönnback, handläggare hemtjänst 

 
                                 

Omsorgsnämnden har tagit del av delegeringsbesluten och lägger 

dem till handlingarna 

 
 

 

 

 

 

 

 


